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Mentorointi
Yrityskummien näkökulmasta
•

•

•

Motivaatiotekijät
• Pitkäaikaisen kokemuksen ja oppien jakaminen
• Halu auttaa ja oppia uutta
• Kummiyrityksen menestyminen
Kummien valintaprosessi
• Edellytyksenä toiminta yrityksen ja/tai tulosyksikön vastuullisessa
johtotehtävässä
• CV, haastattelut ja hyväksyntä
• Koulutus, aktiivinen osallistuminen
Yrityksiä elinkaaren eri vaiheissa
• Aloittavat yritykset, kasvu, kansainvälistyminen, sukupolven
vaihdos
• Yrityskummeissa erikoistuneita ryhmiä eri vaiheisiin
• Mentorointi voi kohdistua liiketoimintasuunnitelmien
sparraamiseen ja/tai yrittäjänä suoriutumiseen ja
jaksamiseen

Kokemuksia
•

Referenssejä (lupa julkaisuun saatu yrityksiltä)
• Zoneatlas: https://www.yrityskummit.net/tarinat/
• Innotrafic: https://www.yrityskummit.net/ajankohtaista/innotrafikon-pirkanmaan-yrityskummien-vuoden-kummiyritys-2021/
• Hoivasilta: https://www.yrityskummit.net/tarinat/hoitoalanammattilaiskaksikko-johtaa-hoivasilta-oya/

•

Palautetta yrityksiltä
• + Asiakastyytyväisyyskyselyt: 95,7% kokenut hyödylliseksi, 100%
suosittelee muille
• - Tarjotaan liikaa omia tarinoita ja kokemusta
• - Sopivaa yrityskummia ei löydy(toimialatuntemus, kemia,…)

•

Yrityskummien kommentteja
• Valmistautuminen tapaamisiin, yrittäjän ajan puute
• Toimintasuunnitelmasta usein hyvä aloittaa
• Avoimuus/luottamus äärimmäisen tärkeätä

Kokemuksia startup-yrityksistä
• PYK:n kyselytutkimus 2020, kokeneita startup-yrittäjiä
• Kriittinen alkuvaihe
• Toimintasuunnitelman sparraus
• Karikkojen välttäminen
• Viimeaikaisia kokemuksia Tampereella
• Perusteilla olevia tai erittäin alkuvaiheessa olevia yrityksiä
osallistunut tilaisuuksiin
• Osallistuminen melko laimeaa (pandemia, …?)
• Ensitapaamiset tehokkaita, ei yleensä jatkokeskusteluja

Taloudellinen pyyteettömyys
Kummien työ on vapaaehtoistyötä.

Arvomme
toteutuvat
arkitoiminnassa

Riippumattomuus
Toimintaa ohjaa vain ja ainoastaan
asiakasyritysten etu.
Luottamuksellisuus
Kummisuhde on sopimukseen perustuva
mentorointisuhde.
Vastuullisuus
Autamme pirkanmaalaisia yrityksiä ja
edistämme maakuntamme hyvinvointia.
Yhteisöllisyys
Yrityskummit toimivat työyhteisönä toisiaan
ja kumppaneitaan tukien.

Toiminnan 2021 (2020) lukuja
▪ Kummiyrityssopimuksia
76 kpl (116 kpl)
▪ Klinikoita (kaikki palvelut)
175 kpl (121 kpl)

Pirkanmaan
Yrityskummien
lukuja 2021

▪ Tehtyjä kummitunteja
8360 h (7268 h)
▪ Yrityskummeja
197 (182)

▪ Kummiverkoston kanssa asioineita yrityksiä
674 (655)
▪ Pirkanmaan osuus koko maan mentoroinneista
45 % (47 %)

Hallinto, organisaatio
Toiminnanjohtaja (päätoiminen) ja hallitus;
Kasvun Eväät –hanke/projektikoordinaattori
Toimikunnat

1.

Kehittämis- ja kasvumentorointi

2.

Yrittäjän Tukipalvelu
- yhteistyö Pirkanmaan Yrittäjien kanssa tukenaan
15 asiantuntijatoimijan yhteistyöverkosto

Pirkanmaan
Yrityskummien
palvelut 2022

3.

Omistajanvaihdos

4.

Startup-klinikat

5.

Kansainvälistyminen

6.

Open-klinikat

7.

Kasvun Eväät -hanke 2021-2023

8.

Nuorten mentorointi (alkavan yrittäjän
neuvontapalvelut)

9.

Yrittäjyysbuusti (alle vuoden toimineille
yrityksille)

Yrityskohtainen klinikka -toimintamalli toteutuu kaikissa
palveluissa pl. Open-klinikat.
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Mentoring over 10 SMEs in Tampere area and Board Membership in a company delivering
Big Data Analysis SW-solutions.

Pirkanmaan Yrityskummit ry
Tapani Kaskela, toiminnanjohtaja, 050 303 9000, tapani.kaskela@yrityskummit.net
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